
З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О ОДРЕЂИВАЊУ

ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
Овим законом потврђује се Споразум о одређивању граничних прелаза

између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине, потписан 24. фебруара
2005. године у Сарајеву, у оригиналу на српском језику и службеним језицима
народа Босне и Херцеговине (хрватском, босанском и српском).

Члан 2.
Овај закон доноси се као закон Републике Србије јер је Република

Србија правни следбеник државне заједнице Србија и Црна Гора.

Члан 3.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
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СПОРАЗУМ

о одређивању граничних прелаза између Србије и Црне Горе и
Босне и Херцеговине

Србија и Црна Гора и Босна и Херцеговина (у даљем тексту: стране
потписнице),

у жељи да унапреде промет роба и кретање грађана између две државе
и олакшају међународни и међудржавни саобраћај преко заједничке државне
границе,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.
Стране потписнице одређују међународне граничне прелазе на

заједничкој државној граници, њихову категоризацију, инспекцијске службе,
радно време и граничне прелазе преко којих се обавља промет путника и робе.

I ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ЗА МЕЂУНАРОДНИ
РОБНИ И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

А) Гранични прелази за међународни друмски саобраћај
1. Сремска Рача - Рача

2. Бадовинци - Попови

3. Мали Зворник (Нови Мост) - Каракај

4. Котроман - Вардиште

5. Увац - Увац

6. Ваган - Устибар

7. Метаљка - Метаљка

8. Шћепан поље - Хум

9. Враћеновићи - Делеуша

10. Илино Брдо - Клобук

Гранични прелази за међународни друмски, робни и путнички саобраћај
су отворени 24 сата дневно за промет роба и путника.

Гранични прелази за међународни друмски саобраћај под редним бројем
1, 2, 3, 4, 8. и 10. су гранични прелази прве (I) категорије и на истим се извозе,
увозе и провозе све врсте роба, укључујући и робе које подлежу плаћању
акцизе, према прописима страна потписница.

Мост у Царевом пољу је саставни део граничног прелаза под редним
бројем 5, преко кога се одвија погранични саобраћај када се за то укаже
потреба, о чему одлучују органи страна потписница надлежни за контролу
прелажења државне границе.

Радно време инспекцијских служби је од 08,00 до 16,00 сати у месецу
јануару, фебруару, марту, октобру, новембру и децембру, а од 07,00 до 19,00
сати у априлу, мају, јуну, јулу, августу и септембру.

Гранични прелази за међународни друмски саобраћај под редним бројем
5, 6, 7. и 9. су гранични прелази друге категорије (II) и на истим се извозе, увозе
и провозе све врсте роба, осим робе на коју се плаћа акциза. На граничним
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прелазима под редним бројем 5, 6. и 9. не може се обављати извоз, увоз и
провоз робе која подлеже инспекцијском надзору. На граничном прелазу
Метаљка - Метаљка (7) успоставља се фито-санитарна контрола.

Б) Гранични прелази за међународни железнички саобраћај
1. Сремска Рача - Бијељина

2. Брасина - Зворник

3. Прибој - Штрпци

Гранични прелази под редним бројем 1. и 2. су гранични прелази за
међународни железнички саобраћај, прве категорије (I) и на истим се извозе,
увозе и провозе све врсте роба, укључујући и робе које подлежу плаћању
акцизе. На овим граничним прелазима се успостављају неопходне инспекцијске
службе чије је радно време исто као и у члану 1. тачка А овог споразума.

Гранични прелаз под редним бројем 3. је гранични прелаз за железнички
путнички саобраћај на коме се обавља заједничка контрола путника на улазу и
излазу из воза у железничкој станици Штрпци.

II ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ
1. Трбушница - Шепак

2. Љубовија - Братунац

3. Бајина Башта - Скелани

4. Шула - Витина

5. Ситница - Зупци

Радно време граничних прелаза за међународни путнички саобраћај је
24 часа.

Члан 2.
На граничним прелазима за друмски саобраћај који нису утврђени као

међународни гранични прелази овим споразумом, а који тренутно егзистирају,
обављаће се путнички саобраћај до ступања на снагу Споразума о пограничном
саобраћају између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине, од када ће
имати статус граничних прелаза за погранични саобраћај или ће бити
затворени.

Члан 3.
Саобраћај преко државне границе између Србије и Црне Горе и Босне и

Херцеговине, дозвољен је само на местима одређеним споразумима, као
граничним прелазима за међународни и погранични саобраћај.

Промет људи и роба, ван граничних прелаза одређених споразумима из
става 1. овог члана, није дозвољен.

Стране потписнице ће адекватним средствима и одговарајућом
контролом затворити све локације које споразумима нису одређене као
гранични прелази, о чему ће, благовремено, обавестити своје грађане.

Члан 4.
На захтев надлежних органа страна потписница може се, уз обострану

сагласност, одобрити привремени промет људи и роба на граничним прелазима
који су одређени чланом 1. под II и чланом 2.
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Одобрење из овог члана, на предлог Мешовите комисије за граничне
прелазе, издају:

- за Србију и Црну Гору - надлежни орган

- за Босну и Херцеговину - Државна комисија за границу.

Члан 5.
Надзор над спровођењем одредаба овог споразума обавља Мешовита

комисија за граничне прелазе страна уговорница (у даљем тексту: Мешовита
комисија), коју чине:

- Комисија за отварање нових и прекатегоризацију и модернизацију
постојећих граничних прелаза Србије и Црне Горе и

- Државна комисија за границу Босне и Херцеговине путем Стручне
скупине за граничне прелазе и погранични промет.

Члан 6.
Задатак Мешовите комисије је да усклађује рад надлежних органа у

решавању просторних, техиичких и других питања везаних за граничне прелазе,
и то:

- прати и анализира степен фреквентности граничних прелаза и
предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;

- предлаже отварање, укидање или промену броја и врсте граничних
прелаза;

- предлаже категоризацију међународних граничних прелаза и врсту
контроле на граничним прелазима;

- предлаже граничне прелазе на заједничким локацијама и начин рада
на истим;

- извршава и друге послове који су непосредно везани за граничне
прелазе.

Начин рада Мешовите комисије утврђује се Пословником.

Мешовита комисија ће се састајати и радити према указаној потреби, а
најмање једном квартално, наизменично на територији једне и друге стране
потписнице.

Члан 7.
Чланови Мешовите комисије, експерти и помоћно особље, за време

боравка на територији друге стране потписнице, ради обављања задатака из
своје надлежности, уживају лични имунитет и неповредивост службених
докумената.

Ствари и превозна средства потребна за рад Мешовите комисије,
ослобођени су плаћања таксе, увозне и извозне царине.

Органи сваке стране потниснице пружиће лицима из става 1. овог члана
потребну помоћ у обезбеђењу смештаја, превозних средстава и успостављању
везе са сопственим властима.

Члан 8.
Споразум се склапа на неодређено време.
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Свака страна потписница може га отказати дипломатским путем, с
отказним роком од шест месеци.

Члан 9.
Овај споразум подлеже потврђивању, у складу са законодавством

страна потписница, а ступа на снагу осмог дана од дана пријема последњег
обавештења дипломатским путем, којим се стране потписнице узајамно
обавештавају о спровођењу поступка за његово потврђивање.

Сачињено у Сарајеву, дана 24. 02. 2005. године у два примерка, на
српском језику и службеним језицима народа Босне и Херцеговине (хрватском,
босанском и српском), при чему су сви текстови једнако веродостојни.

ЗА СРБИЈУ И ЦРНУ ГОРУ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

Вук Драшковић, с.р. Сафет Халиловић, с.р.
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Члан 4.
Споразум се потврђује у делу који се односи на Републику Србију.

Споразум се не потврђује у деловима који се односе на Црну Гору, и то:

- у члану 1. део I ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ЗА МЕЂУНАРОДНИ РОБНИ И
ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ, под А) Гранични прелази за међународни друмски
саобраћај; тачка 7. Метаљка - Метаљка; тачка 8. Шћепан поље - Хум; тачка 9.
Враћеновићи - Делеуша и тачка 10. Илијино Брдо - Клобук, и

- у члану 1. део II ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ЗА МЕЂУНАРОДНИ
ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ тачка 4. Шула - Витина, и тачка 5. Ситница - Зупци.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.


